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REGULAMIN AUKCJI

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży ko-
misowej przez Komitentów lub stanowiące własność Polskie-
go Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów 
powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo 
do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem 
sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje 
o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub pod-
daje obiekt ponownej licytacji.

3. Polski Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych 
obiektów z opisem katalogowym.

4. Do udziału w aukcji upoważnia wpłacenie zwrotnego wadium 
w wysokości 1000 PLN.

5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące 
uczestniczyć osobiście w  aukcji, mogą zlecić Polskiemu Do-
mowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować 
telefonicznie. Usługi te –  wpłata wadium, rezerwacja linii te-
lefonicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyj-
nym najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre 
obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.

6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskie-
go młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.

7. Nabywca zobowiązany jest do  wykupu obiektu/obiektów 
w  ciągu 10 dni od  zakończenia aukcji. W  razie niewywiąza-
nia się z umowy przez Kupującego Polski Dom Aukcyjny może 
naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy 
dzień zwłoki oraz  odstąpić od  umowy sprzedaży z  Nabywcą 
narażając go na przepadek wadium.

8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór na-
stępuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwo-
ty wraz z opłatą organizacyjną.

9. Polski Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiek-
tów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat od daty 
sprzedaży przez Polski Dom Aukcyjny z  zastrzeżeniami: gwa-
rancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu, 
gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.

10. Do  wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyj-
na w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzeda-
ży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są 
kwotami brutto.

11. Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte 
wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepi-
sów prawa polskiego.

13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych 
na aukcji dzieł winny poinformować o tym Polski Dom Aukcyj-
ny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.

14. Polski Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach 
prawa:

a) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami:

 Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz  o  wartościach 
przekraczających limity określone w  ustawie O  ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wy-
maga zgody odpowiednich władz.

b) Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: 
Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu 
zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na au-
kcji kwocie.

c) Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wpro-
wadzaniu do  obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z  nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 
oraz  o  przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu –  Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do  zbierania danych osobo-
wych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powy-
żej 15 tysięcy euro.

15. Zgodnie z ustawą (Dz.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Polski Dom 
Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.

16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych znakiem „l” przy 
estymacji) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite 
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wyna-
grodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży orygi-
nalnych egzemplarzy dzieł.

Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
1) 5% kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
2) 3% kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro  

oraz ≤ 200 000 Euro
3) 1% kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro  

oraz ≤ 350 000 Euro
4) 0,5% kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro 

oraz ≤ 500 000 Euro
5) 0,25% kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, 

jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki
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1.
Wlastimil HOFMAN  
(1881 Karlino k. Pragi 

–1970 Szklarska Poręba)

Scena alegoryczna z aniołem

olej, deska; 21 x 33,5 cm;
sygn. p. g.: Wlastimil Hofman

Estymacja 6 000–8 000 

Hofman w  mistrzowski sposób potrafił 
łączyć fantazję z  realizmem. Fauny, anio-
ły, wątki antyczne, przyroda, a  do  tego 
poetyckość i  metaforyczny wymiar prac 
Hofmana, składają  się na  niepowtarzalny, 
łatwo rozpoznawalny styl artysty. Suge-
stywne, przesiąknięte znaczeniami kom-
pozycje skłaniają do refleksji. Jednocześnie 
rozbudowane formy znaczeniowe tworzą 
swoiste narracje –  malarskie opowieści 
z pogranicza sfery sacrum i profanum. 

2.
Jerzy KOSSAK 
– pracownia 
Żołnierze

olej, płyta; 35,2 x 50,5 cm;
sygn. l. d.: Jerzy Kossak

Estymacja 3 000–5 000 

Jerzy Kossak, podobnie jak jego ojciec i dzia-
dek, z upodobaniem zajmował się tematyką 
żołnierską. Przedstawiona scena rozgry-
wająca  się w  zimowej scenerii, nawiązuje 
do typowych motywów malarstwa artysty.
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3.
January SUCHODOLSKI  
(1797 Grodno–1875 Boimie k.Węgrowa)

Scena batalistyczna ze Stefanem Czarnieckim

olej, płótno; 138 x 188 cm 

Wpisany do rejestru zabytków jako dobro kultury – nr rejestru: 1663/11

Estymacja 235 000–280 000 

Muzealnej klasy kompozycja batalistyczna przedstawia epizod z woj-
ny polsko-rosyjskiej, toczącej się w latach 1654–1667 (prawdopo-
dobnie bitwę pod Połonką z czerwca 1660 roku). O szczególnej war-
tości pracy świadczy wpisanie jej do rejestru zabytków jako dobro 
kultury. Rozbudowana, wielopostaciowa scena batalistyczna ze słyn-
nym dowódcą Stefanem Czarnieckim w jej centralnym punkcie, two-

rzy rozpoznawalny w dorobku artysty motyw i układ kompozycyjny. 
Dynamiczne ujęcie i dbałość o detale znakomicie oddają zawieruchę 
na polu walki. 28 czerwca 1660 roku oddziały Rzeczypospolitej od-
niosły zwycięstwo w toczącej się już od sześciu lat wojnie z wojskami 
Cesarstwa Rosyjskiego. Bitwa pod  Połonką była jednym z  przeło-
mowych zwycięstw w trwającym ponad 14 lat konflikcie zbrojnym. 
Doprowadziła do  przerwania oblężenia twierdzy w  Lachowiczach 
i wyzwolenia części ziem litewskich.
Suchodolski –  uczeń Horacego Verneta, specjalizował  się w  tema-
tyce bitewnej i  historycznej. Z  dużym zamiłowaniem przedstawiał 
sceny z wojen napoleońskich, ale także portrety konne i sceny z życia 
dworu. Artysta aktywnie uczestniczył w  powstaniu listopadowym. 
Należał do Pułku Grenadierów Gwardii Królewskiej w Warszawie, peł-
nił funkcję podporucznika Batalionu Strzelców Pieszych w  Dywizji 
Gwardii Królewskiej. Tematyka żołnierska w naturalny sposób bliska 
była artyście. January Suchodolski prezentował swoje obrazy przy-
kładowo w warszawskim Salonie Krywulta w 1896 roku czy w Salo-
nie Stefana Kulikowskiego w 1904 roku. 
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4.
Franz Joachim BEICH  
(1666 Ravensburg, Niemcy 

–1748 Monachium, Niemcy)

Odsiecz twierdzy Ostrzyhom (Gran)  
16 sierpnia 1685, ok. 1720–1725

olej, płótno z dublowanymi pasami brzeżnymi; 59 x 78 cm

Przedstawienie: „Odsiecz twierdzy Ostrzyhom (Gran) 16  sierp-
nia 1685” podczas tzw. V wojny austriacko-tureckiej pomiędzy Świętą 
Ligą złożoną z  Rzeczypospolitej, Austrii, Republiki Weneckiej, Rosji 
i Państwem Kościelnym a Imperium Osmańskim / „Entsatz von Gran 
am 16. August 1685”

Estymacja 30 000–50 000 

Autor obrazu, nadworny malarz księcia bawarskiego, Franz Joachim 
Beich, przedstawił decydujący moment odsieczy twierdzy Ostrzy-
hom w dniu 16 sierpnia 1685 roku z rąk tureckich, tj. załamanie się 
tureckiej kawalerii i przełamanie sił tureckich przez wojska cesarskie 
oraz  ich ostateczne zwycięstwo pod  dowództwem bawarskiego 
księcia elektora Świętego Cesarstwa Rzymskiego Maxa Emanuela 
(1662–1726), walczącego w  służbie cesarza. Bitwa rozegrała  się 
dwa lata po odsieczy Wiednia pod dowództwem króla Polski Jana 
III Sobieskiego.

W katalogu internetowym exposè historyczne do obrazu autor-
stwa dra Mariusza Horanina.
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5.
Wojciech KOSSAK (1856 Paryż–1942 Kraków) 
Sanna

olej, płótno; 48,6 x 59,2 cm;
sygn. i opisany l. d. (częściowo czytelnie): Romanowi …emu / przyja‑
ciel / Wojciech Kossak 1904 [?];
na krośnie napis: Retraite de Mos… 1912. [?]

Estymacja 10 000–15 000 
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6.
Mieczysław REYZNER  
(1861 Lwów–1941 Lwów) 
W parku, 1933

olej, tektura; 23 x 16,9 cm;
sygn. i dat. p. d.: Mieczysław Reyzner / 1933

Estymacja 1 800–2 500 

7.
Soter JAXA‑MAŁACHOWSKI  
(1867 Wolanów, Ukraina–1952 Kraków)

Sosny nad morzem, 1935

gwasz, tektura, papier; 48,7 x 33,8 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: S Jaxa / 1935

Estymacja 2 500–3 500 

Prezentowany obraz Jaxy-Małachowskiego wpisuje się w cha-
rakterystyczne dla  tego twórcy zamiłowanie do tematyki pej-
zażowej. Artysta wielokrotnie malował obrazy marynistyczne, 
często oprócz brzegu morza ukazujące także kutry rybackie 
czy nadmorską roślinność. Artysta kilkakrotnie odbył podróże 
do Włoch, w tym do Wenecji, które również stawały się inspi-
racją do tworzonych prac. Obraz „Sosny nad morzem” powstał 
w roku 1935. W tym czasie artysta uczestniczył w wystawach 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i Towarzy-
stwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. 



16

8.
Karol WIERUSZ‑KOWALSKI  
(1869 Warszawa–1953 Poznań) 
Scena rodzajowa

olej, płótno; 60,5 x 92,2 cm;
sygn. l. d.: Karol Wierusz‑Kowalski

Estymacja 12 000–18 000 
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9.
Wojciech WEISS  
(1875 Leorda, Rumunia–1950 Kraków) 
Tulipany

olej, płótno; 64 x 49,2 cm w świetle ramy;
sygn. lewy bok: WWeiss;
na odwrocie ramy oznaczenie: PT 332 [I] 86

Estymacja 10 000–15 000 
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10.
Stanisław Ignacy WITKIEWICZ  
(1885 Warszawa–1939 Jeziory)

Portret Jerzego Rożniewicza, 1918

węgiel, pastel, papier; 62,5 x 48 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. g.: Ignacy / Witkiewicz / 1918

Estymacja 60 000–85 000 

Obraz posiada opinię Agencji Eksperckiej Ad-Arte Adama Chełstow-
skiego z dnia 28.02.2018 roku.

Proweniencja:
– Maria Gero, Warszawa
– kolekcja prywatna, Warszawa

Obraz wymieniany w publikacji: 
Irena Jakimowicz, Anna Żakiewicz Stanisław Ignacy Witkiewicz 
1885–1939, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1990, s. 79, 
poz. 334.

Klasyczny portret męski wykonany węglem i  pastelami powstał 
w  roku zakończenia I  wojny światowej. 33-letni artysta miał 
za  sobą podróż na  Antypody z  Bronisławem Malinowskim i  do-

świadczenia wojenne w  Rosji. Wkrótce miał nawiązać kontakty 
z grupami artystycznymi formistów i skamandrytów. Na ten inte-
resujący okres w  biografii Witkacego przypadły także prace nad 
pierwszym dramatem „Maciej Korbowa i  Bellatrix”, „Pojęciami 
i twierdzeniami implikowanymi przez pojęcie istnienia” czy udział 
w wystawach artystycznych, m. in. w Wystawie Dzieł Sztuki Arty-
stów Polskich w Pałacu Aniczkowskim w Petersburgu w 1918 roku. 
Artysta za swoją postawę na polu walki został odznaczony orde-
rem Świętej Anny IV klasy. 
Portrety Witkacego namalowane przed 1920 rokiem nadal są mniej 
dostępne na  rynku aukcyjnym, a  przez to szczególnie cenione 
i  poszukiwane przez kolekcjonerów. Prezentowany portret Jerze-
go Rożniewicza wpisuje  się w  stylistykę stosowaną przez artystę 
w tamtym czasie. 
Wyraziste, pewnie kładzione kreski i  delikatne warstwy pasteli 
tworzą kompozycję o typowym, portretowym ujęciu. Prosta forma 
dzięki mistrzostwu wykonania przez artystę, staje  się niebanalna. 
Charakteru tej niemal monochromatycznej kompozycji dodają tak-
że subtelne plamy w  kolorze pomarańczy i  bieli. Praca powstała 
przed założeniem Firmy Portretowej i charakterystycznych w póź-
niejszych latach zniekształconych wizerunków. Na obrazie widocz-
na jest sygnatura z pełnym imieniem, nazwiskiem i datą powstania. 
W późniejszych latach była ona modyfikowana przez artystę i uzu-
pełniana dodatkowymi oznaczeniami określonymi na  potrzeby 
działalności firmy. 
Prezentowany obraz wzmiankowany jest w  jednej z  najważniej-
szych pozycji bibliograficznych o  twórczości Witkacego. W  poda-
nym tam opisie właścicielką obrazu była Maria Gero. Co  ciekawe, 
w publikacji widnieje również portret Janiny Rożniewicz, datowany 
w 1919 roku. I w tym przypadku pojawia się to samo nazwisko wła-
ściciela. Prawdopodobnie była nią Maria Gero-Rożniewicz – znana 
tłumaczka (m. in. przekładów w spektaklach Teatru Polskiego Radia 
w  sztukach „W  łaźni” Antoniego Czechowa w  reżyserii Aleksandra 
Zelwerowicza i  „Grek szuka Greczynki” Friedricha Dürrenamatta, 
w reżyserii Pawła Łysaka). Zajmowała się tłumaczeniami z języka ro-
syjskiego i niemieckiego. 
Trudno jednoznacznie określić ilość portretów wykonanych 
przez Stanisława Ignacego Witkiewicza w  trakcie swego życia. 
Mówi się o liczbie ok 7 tysięcy. Pierwszy portret olejny stworzył 
w  wieku zaledwie 9  lat. Była to postać Jana Witkiewicza (jako 
pierwszą sportretował ją także węglem). Jednak dopiero pod-
czas pobytu w Petersburgu intensywniej zaczął je tworzyć i wy-
konywać również z  zastosowaniem pastelu. Po  powrocie z  Ro-
sji na  portretach Witkacego zaczynają  się pojawiać różnorodne 
oznaczenia (np. T.C., symbol Czystej Formy), a  także deformacje 
twarzy i kolory pełne ekspresji. W twórczości portretowej artysty 
szczególnie datuje się rok 1925 (miał wówczas 40 lat). Zrezygno-
wał wówczas z malarstwa olejnego, co tłumaczone jest jego po-
ważnymi kłopotami finansowymi. To właśnie portrety, rysowane 
pastelem na  papierze, miały podreperować sytuację materialną 
artysty. Istotnym było, że rysowało się je szybko i w stosunkowo 
krótkim czasie. Poza tym, w Zakopanem, gdzie artysta był bardzo 
popularny, nie brakowało klientów, chcących zamówić u Witka-
cego swoją podobiznę. 
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12.
Alfons KARPIŃSKI  
(1875 Rozwadów–1961 Kraków)

Róże

olej, tektura; 34,8 x 50 cm;
sygn. prawy bok: a. karpiński.;
na odwrocie pieczęcie galeryjne

Estymacja 5 000–7 000 

„Właściwa mu cecha »łagodności« w połączeniu z bie-
głą techniką malarską i  ustalonym, przyjemnym ko-
lorem występuje ze  szczególnym nasileniem w  jego 
martwych naturach, których głównym motywem były 
kwiaty, zwłaszcza róże […]”. Tak o jednym z ulubionych 
tematów malarskich Alfonsa Karpińskiego wypowia-
dał  się Tadeusz Dobrowolski. „Róże” to dekoracyjny 
obraz doskonale wpisujący  się w  opinię przytoczoną 
w  cytacie. Subtelność, z  jaką artysta przedstawił pęki 
róż, współgra z  kolorystyką wazonu. Przedstawienie 
urozmaicone zostało barwną cukiernicą. Obraz stanowi 
sztandarowy przykład twórczości Alfonsa Karpińskiego.

11.
Stefan FILIPKIEWICZ  
(1879 Tarnów–1944 obóz koncentracyjny 

Mauthausen‑Gusen)

Pejzaż zimowy

akwarela, gwasz, tektura?; 35,8 x 51 cm;
sygn. l. d.: Stefan Filipkiewicz;
na odwrocie ramy napis: P T 1914/88 (?)

Estymacja 2 000–4 000 

Pejzaże górskie były jednym z  ulubionych motywów 
w  twórczości malarza. Student Jana Stanisławskiego 
i  reprezentant jego szkoły, znakomicie posługiwał  się 
światłocieniem. Motywy krajobrazowe malowane 
przez artystę, jak zauważył Władysław Kozicki, charak-
teryzowały się „dużym obiektywizmem wobec rzeczy-
wistości”. Prezentowany zimowy pejzaż z zarysem gór-
skich szczytów w  tle, dobrze oddaje nastrój zimowej 
nostalgii.
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14.
Adam SETKOWICZ  
(1876 Kraków–1945 Kraków)

Wesele krakowskie

olej, dykta; 54 x 93,5 cm;
sygn. p. d.: A. Setkowicz 922[?];
na odwrocie nalepka galeryjna krakowskie-
go Salonu Sztuki z opisem pracy

Estymacja 6 000–10 000 

Uczeń Jana Matejki i Teodora Axentowicza 
w swoich obrazach przedstawiał m. in. sce-
ny rodzajowe w wiejskim pejzażu, polowa-
nia, zaprzęgi konne, widoki Krakowa. Zaj-
mował się działalnością ilustratorską. Scena 
z  pędzącymi w  zaprzęgu weselnikami to 
dekoracyjny obraz artysty.

13.
Wlastimil HOFMAN  
(1881 Karlino k. Pragi 

–1970 Szklarska Poręba) 
Anioł, 1924

olej, tektura; 30 x 46,2 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. u dołu: Wlastimil / 1924 / Hofman

Estymacja 8 000–12 000
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16.
Stanisław DZIEMAŃSKI 
(1897–1962) 
Morskie Oko, 1937

akwarela, papier; 35,2 x 49,8 cm;
sygn. i dat. p. d.: ST. DZIEMAŃSKI / 1937;
na odwrocie tektury pieczęć sklepu z przy-
borami malarskimi: MAGAZYN PRZYBORÓW 
MALARSKICH / ALEKSANDROWIC / KRAKÓW, 
BASZTOWA 11.

Estymacja 1 500–2 000

15.
Zygmunt JÓZEFCZYK 
(1881–1966)

W drogę

olej, tektura; 34,2 x 49 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: Z. Józefczyk

Estymacja 4 000–6 000
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18.
Leon GETZ (1896 Lwów–1971 Kraków)

Miasto nocą, 1964

akwarela, papier; 29,2 x 64 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. p. d.: L.GETZ.64 

Estymacja 2 500–3 500

17.
Stanisław JANOWSKI 
(1866 Kraków–1942 Kraków) 
Kurort, 1931

akwarela na  podrysowaniu ołówkiem, pa-
pier; 33,5 x 48,5 cm w świetle ramy;
sygn. i dat. l. d.: St. Janowski / 931.

Estymacja 1 500–2 000
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19.
Stanisław ŻURAWSKI (1889–1976)

Krajobraz morski z Niechorza

olej, tektura; 32 x 34 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: St. Żurawski;
na odwrocie napis: St. Żurawski / „Krajobraz morski z Niechorza”, Ol. 35 x 33.

Estymacja 1 500–2 000
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20.
S. AUGUSTYNOWICZ – XX wiek 
Góral

olej, sklejka; 46,7 x 37,3 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: S Augustynowicz

Estymacja 1 000–2 000

21.
Erno ERB (1890 Lwów–1943 Lwów)

Targ

olej, tektura; 24,3 x 33,8 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: E Erb;
na odwrocie pieczęć z opisem pracy (słabo czytelna)

Estymacja 3 000–5 000 

Malarstwo lwowskiego artysty bliskie jest impresjoni-
zmowi. Charakterystyczna, gęsta faktura farby i  jeden 
z  popularniejszych motywów podejmowanych przez 
artystę, składają  się na  rozpoznawalność stylu Erno 
Erba w  prezentowanej pracy. Scena miejskiego targu, 
uchwycona z  kolorystycznym przepychem, jest wartą 
uwagi kompozycją malarza.
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22.
Stefan FILIPKIEWICZ  
(1879 Tarnów–1944 obóz koncentracyjny Mauthausen‑Gusen)

Ogród

olej, płótno; 55 x 65 cm;
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

Estymacja 3 000–5 000
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23.
Teodor AXENTOWICZ 
(1859 Braszów, Rumunia–1938 Kraków)

Dama w kapeluszu

pastel, gwasz, tektura; 64,8 x 49,3 cm;
sygn. prawy środek: T. Axentowicz;
na odwrocie tektury napisy (częściowo czytelne): Schmau…

Estymacja 14 000–18 000

Prezentowany obraz Teodora Axentowicza należy do ważnego zakre-
su tematycznego w jego twórczości. Kobiece portrety charakteryzo-
wały się często pastelową, perfekcyjnie kładzioną kreską i  lekkością 
przedstawienia. Bohaterkami jego obrazów były m. in. znane pary-
skie damy: Henrietta Fouquier i Sara Bernhardt. Artysta portretował 
również dzieci, typy ludowe czy polską arystokrację. Dama w kape-
luszu ukazana została z profilu. Artysta skupił się na wyraźnym odda-
niu twarzy kobiety, swobodnymi liniami malując suknię i tło. Czarna 
kredka i plamy soczystej zieleni dominując na płaszczyźnie obrazu, 
nadają mu dekoracyjności i harmonii. 
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25.
Czesław WASILEWSKI  
(ok. 1875–1946/47)

Zaprzęgi

olej, płótno naklejone na tekturę; 
25,5 x 49 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: Cz. Wasilewski

Estymacja 4 000–6 000

24.
Adam SETKOWICZ  
(1876 Kraków–1945 Kraków)

Scena rodzajowa

akwarela, tektura; 16 x 30,8 cm  
w świetle ramy;
sygn. l. d.: A. Setkowicz

Estymacja 1 500–2 000
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27.
Michał STAŃKO  
(1901 Sosnowiec–1969 Zakopane) 
Krokusy w Dolinie  
Chochołowskiej

olej, tektura; 48,7 x 68,7 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: M. Stańko.

Estymacja 3 000–5 000 

Nastrojowy, górski pejzaż znanego malarza 
widoków tatrzańskich. Michał Stańko związa-
ny był z Zakopanem, gdzie mieszkał i posiadał 
pracownię. Artysta walczył podczas I i II wojny 
światowej. Był członkiem słynnego „Szczepu 
Rogate Serce”, założonego przez Stanisława 
Szykulskiego.

26.
Zefiryn ĆWIKLIŃSKI  
(1871 Lwów–1930 Zakopane)

Wypas owiec, 1925

olej, tektura; 32,2 x 36,7 cm;
sygn. i dat. p. d.: Z. ĆWIKLIŃSKI / 25

Estymacja 1 500–2 000
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28.
Alfons KARPIŃSKI  
(1875 Rozwadów–1961 Kraków)

Piwonie

olej, tektura; 49,6 x 34,8 cm;
sygn. u dołu: a. karpiński

Estymacja 12 000–15 000
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30.
Wiktor ZIN  
(1925 Hrubieszów–2007 Rzeszów)

Wnętrze

węgiel, kredy, papier; 49,2 x 59 cm  
w świetle ramy;
sygn. p. d.: WZin

Estymacja 1 400–2 000 l

29.
Buckley MACGURRIN  
(1896 Kalamazoo, Michigan, USA 

–1971 Los Angeles, USA)

Pejzaż miejski

olej, płótno naklejone na tekturę;  
40,5 x 32,8 cm;
sygn. p. d.: BUCKLEY MACGURRIN;
na odwrocie:
– nalepka z opisem: Buckley Mac‑Gurrin / 76bis 

Rue des Plantes, Paris, XIV. / “PETIT PAVILLION.”
– oznaczenia: 6F6‑22 oraz XXIX

Estymacja 2 000–3 000 l
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31.
Bolesław BIEGAS  
(1877 Koziczyn–1954 Paryż)

Projekt – zestaw dwóch prac

ołówek, papier; 11 x 10 cm w św. p-p.;
sygn. na obydwu pracach: Biegas;
napisy: …życia (częściowo czytelny) oraz Noc

Estymacja 2 000–3 000

32.
Jerzy PANEK  
(1918 Tarnów–2001 Kraków)

Portret w czapce

ołówek, papier w kratkę; 23,5 x 19,5 cm;
na odwrocie: 
– JERZY PANEK, 1958/59, WŁASNOŚĆ SPADKOBIERCÓW 

(Bn)? (ołówkiem)
– oznaczenie: 1472/2009/B/ R (ołówkiem)

Estymacja 1 500–2 000 l

Wybitny grafik w swoim dorobku posiadał także prace 
malarskie i  rysunkowe. Stanowiły one często osobiste 
szkice, rzadko wystawiane publicznie. Prezentowany 
portret dzięki oszczędnej formie i  klasycznej technice 
wykonania zyskuje na prostocie i sugestywności prze-
kazu. Energiczne pociągnięcia ołówka dodają pracy 
wyrazistości.
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33.
Jerzy DUDA‑GRACZ  
(1941 Częstochowa–2004 Łagów)

Obraz 974 / holenderski, 1985

olej, płyta pilśniowa; 21 x 26 cm;
na odwrocie:
– autorska nalepka z opisem pracy: DUDA GRACZ / PADEREWSKIEGO 

42 B/31 KATOWICE / TYTUŁ OBRAZ 974/HOLENDERSKI/ TECHNIKA 
OLEJ, PŁ. PILŚN. / WYMIARY 21 X 26 cm / 

 Cena / SYGN. DUDA GRACZ / ROK 1985 / NR KATAL. AUTOR. 974 / 
UWAGI 1 WERNIKS. I. 1986;

– oznaczenia: 971, 774

Estymacja 12 000–15 000 l

Obrazy inspirowane malarstwem niderlandzkim stanowią interesu-
jący wątek w twórczości Jerzego Dudy-Gracza. Pojawia się on m. in. 
w  autoportretach artysty. Na  wskroś polska tematyka, z  charakte-
rystycznym karykaturalnym, ironicznym rysem, w  prezentowanym 
obrazie ustępuje miejsca pozornie sielankowemu pejzażowi z sym-
bolicznymi wiatrakami. W  statycznej kompozycji można dostrzec 
typowe dla  artysty zabiegi stylistyczne. Rozpadająca  się chałupa, 
przygarbione postaci kobiece, niemal monochromatyczna zieleń 
wypełniająca przestrzeń obrazu – nadają pracy specyficzny nastrój, 
budowany przez charakterystyczną dla Dudy-Gracza malarską kon-
wencję. W  roku powstania obrazu odbyła  się ważna indywidualna 
wystawa malarza w warszawskiej Zachęcie. Prezentował na niej pra-
ce z lat 1968–1984.
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34.
Jerzy NOWOSIELSKI  
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Hierarchowie

akwarela, pióro, papier; 21,5 x 16 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J.N. [?]2 (piórem)

Estymacja 9 000–12 000 l

Praca posiada szkło muzealne.
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35.
Jerzy NOWOSIELSKI  
(1923 Kraków–2011 Kraków)

Spotkanie przy stole

długopis niebieski, papier; 10,5 x 14,3 cm 
w św. p-p.;
sygn. p. d.: J.N. (piórem)

Estymacja 3 800–4 800 l

Praca posiada szkło muzealne.

36.
Edward DWURNIK  
(1943 Radzymin–2018 Warszawa)

Czerwone, 2015

olej, płótno; 46,4 x 55 cm;
sygn. i dat. p. d.: 2015 / E. DWURNIK;
na odwrocie sygnatura wraz z  opisem: 2015 
/ E.  DWURNIK / „CZERWONE” / NR: XXIII –  717 / 
=5276=

Estymacja 5 000–7 000 l

Dekoracyjne, o  soczystych kolorach kompo-
zycje z  kwiatów, stały  się w  ostatnich latach 
kolejnym znakiem rozpoznawczym twórczo-
ści artysty. Tulipany wydają  się być ulubiony-
mi kwiatami Dwurnika. Pomimo częstego ich 
powielania, artysta dba o  niepowtarzalność 
każdego pociągnięcia pędzla. Impastowo 
malowane, gęste warstwy farby dodają pracy 
przestrzenności.
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37.
Ryszard WINIARSKI (1936 Lwów–2006 Warszawa) 
Seria ośmiu prac Order vertical game 4 x 4, 1981

akryl, ołówek, deska; 68 x 4 x 2 cm (każda);
sygn., dat. i opisany na odwrocie wraz z liczbą porządkową (każda): order 
/ vertical / game / 4 x 4 / winiarski / 81

Estymacja 160 000–200 000 l

Wyjątkowy zestaw ze szczegółowym opisem i sygnaturą na każdym ele-
mencie. Kompozycja ośmiu prac daje niepowtarzalny efekt wizualny. 
W swojej formie i klasycznym kontraście czerni i bieli, jest przykładem mini-
malizmu stosowanych przez artystę środków wyrazu.
Winiarski dzięki konsekwentnie rozwijanej pracy twórczej wypracował 
rozpoznawalny styl malarski. Specyficzny kod, którym się posługiwał opie-
rał  się na  połączeniu matematyki i  sztuki. Wykorzystywał teorię gier czy 
statystykę, aby jak najpełniej zracjonalizować i  zobiektywizować proces, 
którego efektem były tworzone obiekty. Nie nazywał ich obrazami, ale 
„obszarami”, „próbami wizualnej reprezentacji układów statystycznych”, 
co  dodatkowo podkreśla naukowe podejście artysty. To zainteresowanie 
połączeniem racjonalizmu i  sztuki wynikało z  jednej strony ze  studiów 
na Politechnice Warszawskiej i pogłębiania m. in. wiedzy matematycznej, 
z drugiej na tendencji w sztuce lat 60., w której dominował obiektywizm 
i próba łączenia sztuki z naukami ścisłymi. Realizacje artystyczne nie miały 
być wynikiem stanów emocjonalnych twórcy. Istotą działania był proces, 
a  nie efekt końcowy. To oryginalne podejście zdobyło uznanie w  Polsce 
i na świecie, a obiekty Ryszarda Winiarskiego obecne są w wielu kolekcjach 
muzealnych, m. in. w narodowych zbiorach w Warszawie, Wrocławiu, Kra-
kowie i Poznaniu, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w New Delhi czy kolekcji 
McCeory w Nowym Jorku.
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38.
Ryszard WINIARSKI  
(1936 Lwów–2006 Warszawa)

Order vertical game 4 x 4, 1981

akryl, ołówek, deska; 68 x 4 x 2 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: order / vertical / game / 
4 x 4 / winiarski / 81

Estymacja 22 000–26 000 l
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39.
Ryszard WINIARSKI  
(1936 Lwów–2006 Warszawa)  
Chance in game (przypadek w grze), 1990

akryl, ołówek, płyta; 36,5 x 36,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: winiarski’90;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: chance in game / przypadek w grze / winiarski‘90

Estymacja 18 000–25 000 l
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40.
Bronisław KIERZKOWSKI (1924 Łódź–1993 Warszawa)

Kompozycja, 1960

technika własna, gwasz, papier (fakturowany); 57,3 x 47,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: BRONISŁAW KIERZKOWSKI 1960;
na odwrocie:
– nalepka galeryjna z  Nowego Jorku z  opisem pracy: GALERIE CHALETTE / 

1100MADISON AVE. NEW YORK 28, NY / NR. L 2177 / ARTIST: Bronislaw Kierzkowski 
/ TITLE: Composition / MEDIUM: Gouache, 1960 / SIZE:

Estymacja 8 000–10 000 l
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41.
Gerard Jürgen BLUM‑KWIATKOWSKI 
(1930 Faulen–2015 Hünfeld)

Układ zamknięty – zestaw czterech prac

akryl, sklejka, płyta MDF; 27 x 27 cm (wymiar każdej z prac);
sygn. na odwrocie (na każdej pracy): Jürgen Blum

Estymacja 38 000–45 000 l

Artysta o  fascynującej biografii i  charyzmatycznej osobowości. 
Tworzył w  Niemczech i  Polsce. Był organizatorem Biennale Form 
Przestrzennych w  Elblągu, założycielem m. in. Muzeum Sztuki No-
woczesnej i  Wolnej Akademii Sztuki w  Hünfeld, twórcą Galerii El, 
propagatorem sztuki współczesnej. Twórczość Bluma-Kwiatkowskie-
go obejmowała malarstwo, kompozycje strukturalistyczne, abstrak-
cje geometryczne, formy rzeźbiarskie. Różnorodność artystycznych 
projektów, które zainicjował oraz wkład w popularyzację sztuki pol-
skiej za granicą, stanowią ewenement. Blum-Kwiatkowski nie tylko 
aranżował przestrzeń dla rozwoju sztuki współczesnej, ale i edukacji 
artystycznej, traktując sztukę jako uniwersalną formę komunikacji 
międzyludzkiej.
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42.
Jerzy SKĄPSKI (ur. 1933 Hebdów)

Muzykanci

olej, płótno; 104 x 131 cm;
na odwrocie:
– nalepka wystawowa: BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH / w KRAKO‑

WIE / Autor JERZY SKĄPSKI / Nazwisko właściciela ‑”‑ SKĄPSKI / Adres 
właściciela KRAKÓW, KREMEROWSKA 14/4 / Tytuł dzieła muzykanci / 
Nr porządkowy zgłoszenia / Technika wykonania olej / Wymiary: wys. 
cm. 104 szer. cm. 132 / Nr leg. Z. P. A. P. 4627 

 Cena 5 000 / D. Z. 1189/66 – 0.000
– nalepka z opisem: JERZY SKĄPSKI / KRAKÓW, KREMEROWSKA 14/4 / 

» muzykanci « / 1963r. / olej / 132 x 104 cm
– na krośnie: KRAKÓW / JERZY SKĄPSKI

Estymacja 7 000–14 000 l
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43.
Jan TARASIN (1926 Kalisz–2009 Warszawa)

Kompozycja, 1991

akwarela, gwasz, papier; 39,6 x 29,8 cm;
sygn. i dat. p. d.: JTarasin 91
na odwrocie:
– pieczęć: WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW / w  Krakowie / 

Przedmiot nie podlega zakazowi / wywozu za granicę;
– nalepka z oznaczeniem: 24.

Estymacja 11 000–14 000 l

Rektor, profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, znacząca 
postać powojennej sztuki polskiej. Zajmował się malarstwem, grafi-

ką, rysunkiem, fotografią. Malarstwo Jana Tarasina oscylowało wokół 
zagadnienia przedmiotu – znaku. Artysta przenosił na płótna kształty 
bliskie abstrakcji, pozbawione realistycznej dokładności, ale nawią-
zujące do  przedmiotów rzeczywistych. Kompozycje składające  się 
z  uproszczonych, różnorodnych znaków (figur geometrycznych, li-
ter) zestawiał w specyficzne układy, najczęściej poziome linie, które 
budowały umowną przestrzeń obrazu. Tarasina fascynowało pojęcie 
ruchu, zmienności, ambiwalencja sił. Ważną rolę odgrywały zarów-
no kształty, jak i  kolory. Soczystość barwy czy oszczędność gamy 
kolorystycznej w naturalny sposób różnicowały podejścia interpre-
tacyjne. W prezentowanej pracy z początku lat 90. artysta zastoso-
wał bogactwo kolorów, co  było charakterystyczne dla  tego okresu 
jego twórczości. W  roku powstania omawianej pracy odbyła  się 
indywidualna wystawa artysty „Zeszyty” w  krakowskiej Galerii Star-
mach. Uczestniczył również w zbiorowej ekspozycji Positionen Polen 
w Künstlerhaus Bethanien w Berlinie.
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44.
Tadeusz KANTOR  
(1915 Wielopole Skrzyńskie–1990 Kraków)

Szlachcic – projekt kostiumu

gwasz, karton czarny; 42,7 x 28,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: T Kantor

Estymacja 5 000–7 000 l

Reformatorska działalność teatralna artysty, która realizowała  się 
w  ramach działalności założonego wspólnie z Marią Jaremą i Kazi-
mierzem Mikulskim Teatru Cricot 2, była widoczna również w projek-
tach scenografii i kostiumów teatralnych. Warto pamiętać, że przez 
trzydzieści lat Kantor zajmował się tego typu projektami dla teatrów 
zawodowych. Szkice kostiumów są niezwykle cenne z  punktu wi-
dzenia artystycznego, ale również jako historyczny, dokumentujący 
zapis aktywności artysty w tym obszarze.
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45.
Tadeusz KANTOR  
(1915 Wielopole Skrzyńskie–1990 Kraków) 
Kompozycja abstrakcyjna

technika mieszana, papier; 27,7 x 38 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: T. Kantor

Estymacja 7 000–10 000 l

Abstrakcyjną kompozycję polecamy szczególnej uwadze kolekcjo-
nerom prac na  papierze tego artysty. Kantor znany jest z  olejnych 
obiektów informel, asamblaży czy projektów kostiumów teatralnych. 
Oferowana praca to ciekawe uzupełnienie malarskich eksperymen-
tów artysty. Niefiguratywna, dynamiczna kompozycja o oszczędnej 
gamie kolorystycznej i  swobodnej linii, pokazuje silną ekspresję 
twórczą Kantora.
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46.
Antoni HASKA (1920 Mikołajki–2011)

Kompozycja

olej, płótno; 46,2 x 46,2 cm;
sygn. p. d.: a. haska;
na odwrocie napis: A. HASKA / KRAKÓW / ul 1 MAJA 6/18 tel. / 22 97 06 
oraz oznaczenia i pieczęcie (nieczytelne)

Estymacja 2 000–4 000 l

Działalność artystyczna Antoniego Haski jest jedną z najciekawszych 
w obrębie polskiej sztuki współczesnej. Jego prace rzadko pojawia-
ją się na rynku antykwarycznym, co dodatkowo wpływa na ich unika-
towość. Artysta w zupełnie wyjątkowy sposób łączył twórczość pla-
styczną z  filozofią, instalacje i  happeningi, architekturę, działalność 
projektową i  sztukę. Pasjonował  się malarstwem programowanym, 
sztuką analizy formy, obiektami kinestetycznymi. Inspiracje czerpał 
zarówno z psychologii, socjologii, jak i fizyki barwy i światła, co da-
wało interesujące rezultaty w  postaci różnorodnych artystycznych 
działań i przemyśleń. Jako znakomity pedagog wierzył, że artysta po-
winien być zaangażowany w życie społeczne, zajmował się również 
m. in. tematyką humanizacji środowiska pracy.
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47.
Gerard Jürgen BLUM‑KWIATKOWSKI 
(1930 Faulen–2015 Hünfeld)

Układ kwadratów – zestaw trzech prac

serigrafia, papier; 29 x 29 cm w świetle ramy (wymiar każdej z prac);
sygn. p. d. (na każdej pracy): Jürgen Blum (kredką);
oznaczenie l. d. (na każdej pracy): 6/50 – 96 (ołówkiem)

Estymacja 3 000–5 000 l
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48.
Jan BERDYSZAK (1934 Zawory–2014 Poznań)

Kompozycja, 1963

akwarela, papier milimetrowy; 40,8 x 29 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: JAN / BER / DYSZ / AK / 1963

Estymacja 4 000–6 000 l
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49.
Stanisław DRÓŻDŻ  
(1939 Sławków–2009 Wrocław)

Przypadek X, 1972

technika graficzna, papier; 37 x 27,5 cm w św. p-p.;
dat. i  opisany na  odwrocie: STANISŁAW DRÓŻDŻ / „PRZYPADEK X” / 
(FRAGMENT) – 1972 (ołówkiem)

Estymacja 6 000–10 000 l

Praca posiada szkło muzealne.

Kompozycje „pisane” przez artystę należą do klasycznych przykładów 
polskiej poezji konkretnej. Ten kierunek artystyczny rozwijał się szcze-
gólnie w latach 50. i 60. w Europie Zachodniej, a jego cechą charakte-
rystyczną są słowa, litery, liczby tworzące układy graficzne.
Stanisław Dróżdż definiował swoje prace jako „pojęciokształty”, 
co  trafnie określa ich istotę. Słowa eksplorowane przez artystę 
przybierały bowiem różne formy, w zależności od zamysłu twórcy. 
Dokonania artysty zostały docenione przez instytucje muzealne 
i  kolekcjonerów prywatnych. Dzieła artysty można znaleźć m. in. 
w  Muzeum Sztuki w  Łodzi, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 
Museum of Contemporary Art w Los Angeles czy Schwarz Galeria 
d’Arte w Mediolanie.
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50.
Shalom Tomas NEUMAN (ur. 1947 Praga)

Obiekt 

tkanina barwna, olej, sklejka, znalezione przedmioty, elementy elektryczne; 
35,8 x 30,3 x 9 cm

Estymacja 15 000–20 000 l

Urodzony w  Pradze, mieszkający w  Stanach Zjednoczonych artysta, prezen-
tował swoje prace niemal na  całym świecie. Wśród instytucji posiadających 
obiekty Neumana znajdują  się tak prestiżowe placówki jak Galeria Narodo-
wa w  Pradze, Museum of Modern Art, Carnegie Institute (Pittsburgh, Stany 
Zjednoczone), czy Museum of Modern Art (Nicea, Francja). Swoją twórczość 
określa jako „fusion art”. Łączy obraz, dźwięk, przedmioty codziennego użytku, 
konstruując obiekty odwołujące się do estetyki kiczu. Z wyrzuconych, niepo-
trzebnych przedmiotów buduje kompozycje skłaniające odbiorcę do nowych 
interpretacji. Artysta odnosi  się do  zjawiska konsumpcjonizmu w  zabawnej, 
lekkiej formie. Zaskakujące portrety Neumana, wymykają się utartym schema-
tom myślenia. Eklektyczne, przejaskrawione stanowią jedną z wizji człowieka 
ponowoczesnego.
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51.
Shalom Tomas NEUMAN (ur. 1947 Praga) 
Rise, z serii: Toxic Paradise, 1989

olej, sklejka, znalezione przedmioty, elementy elektryczne; 98 x 110 x 8 cm;
sygn. (podwójnie) i dat. na odwrocie: SHALOM; SHALOM / 7 1989; 89

Estymacja 80 000–100 000 l
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52.
Wiesław OBRZYDOWSKI 
(1938 Kraków–2017 Kraków)

Portret córki – praca dwustronna, 
2004

olej, technika własna, sklejka; 190,5 x 84,6 cm;
sygn. i dat. u dołu: WO’2004;
sygn. i dat. na odwrocie p. g.: WO’04

Estymacja 7 000–12 000 l

Praca nieoprawiona.

Malarstwo spontaniczne, żywiołowe, celowo 
antyestetyczne i prowokujące. Stanowiło kontrę 
wobec nauczania akademickiego lat  60. Arty-
sta o „absolutnym oku”, jak wyraził  się Wacław 
Taranczewski, proponował odbiorcy malarstwo 
surowe, pozbawione wyszukanych efektów sty-
listycznych. Artysta nie tworzył malarstwa zaan-
gażowanego politycznie czy społecznie. Sięgał 
po portret, martwą naturę – klasykę motywów, 
przełożoną jednak na język buntu i nieoczywisto-
ści. Kipiąca od barw, intrygująca kompozycja po-
dwójna, to kwintesencja stylu malarskiego arty-
sty. Osobista w wymowie, dzięki portretowi córki, 
nabiera dodatkowej wartości kolekcjonerskiej.
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53.
Joseph BEUYS  
(1921 Krefeld, Niemcy ‑1986 Düsseldorf, Niemcy)

Vitex agnus castus

offset; 59,5 x 43 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: Joseph Beuys (ołówkiem);
oznaczenie edycji p. d.: 851/1000 (ołówkiem)

Estymacja 4 600–5 000 l
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54.
Jan SAUDEK (ur. 1935 Praga) 
The Story of Flowers – zestaw pięciu fotografii

fotografie barwne; 
29,5 x 24,7 cm; 29,3 x 24,8 cm; 29,7 x 24,5 cm; 29,2 x 24,6 cm; 29,3 x 24,4 cm;
sygn. na każdej fotografii p. d.: JAN SAUDEK;
napis u dołu: # 78 » The Story of flowers / 1 [2, 3, 4, 5 – oznaczenia numerów na kolej-
nych fotografiach] « Model print – PRINT FINISHED: JULY 3, 1909

Bibliografia:
Daniela Mrázková „Jan Saudek”, Slovart, 2014.

Estymacja 20 000–30 000 l

Jeden z najbardziej znanych czeskich fotografów. Jego prace znajdują się w najważ-
niejszych kolekcjach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Azji. Ciało, szczególnie kobie-
ce, to kluczowy motyw jego twórczości. Tym razem, w proponowanym zestawie foto-
grafii, artysta w subtelny sposób przedstawił motyw przemijania. Symboliczny przekaz, 
ułożony niczym klatki z filmu, zmusza odbiorcę do refleksji. Rolę modela odgrywa nie 
człowiek, a przedmiot, co w ciekawy sposób pokazuje bogactwo wyobraźni artysty.
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55.
Magdalena ABAKANOWICZ  
(1930 Falenty–2017 Warszawa) 
Głowa, z teki: Katharsis, 1985

miękki werniks, papier; 68,5 x 52,5 cm w św. p-p. (arkusz); 64 x 48,7 cm 
(odcisk płyty);
sygn. i dat. p. d.: M Abakanowicz 85 (ołówkiem);
oznaczenie l. d.: p.d.a. (ołówkiem);
na odwrocie nalepka galeryjna

Estymacja 4 500–6 500 l
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56.
Jan CHWAŁCZYK  
(ur. 1924 Krosno)

Układ geometryczny I, 1990

gwasz, karton; 14,2 x 14,2 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: J Chwałczyk. / 1990 (ołówkiem)

Estymacja 2 000–3 000 l

57.
Jan CHWAŁCZYK  
(ur. 1924 Krosno)

Układ geometryczny II, 1990

gwasz, karton; 14,2 x 14,2 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: J Chwałczyk. / 1990 (ołówkiem)

Estymacja 2 000–3 000 l

58.
Antoni MIKOŁAJCZYK  
(1939 Siemianowice–2000 Łódź) 
Znaki świetlne

fotografia czarno-biała, brom; 43,3 x 55,5 cm 
w św. p-p.;
sygn. p. d. poniżej fotogramu: A Mikołajczyk 
(tuszem)

Estymacja 2 500–4 000 l
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60.
Salvador DALÍ  
(1904 Figueras, Hiszpania 

–1989 Figueras, Hiszpania)

Z cyklu: Historia Don Kichota z La Manchy, 1980 
Pastorał

akwaforta z akwatintą, pokolorowana, papier bawełniany Arches;
ok. 39,5 × 44 cm (odcisk płyty); 74,5 × 54,7 cm  
(arkusz w świetle ramy);
sygn. p. d.: Dalí (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 129/300 (ołówkiem)

Wydawca: 
Levine & Levine, Porter Wiener Atelier, New York, dla Dalart
 
Literatura:
Albert Field: s. 144, nr 80-1, K;
Ralf Michler, Lutz W. Löpsinger, I: s. 262, nr 950.

Estymacja 6 000–8 000 l

59.
Jan ZIEMSKI  
(1920 Kielce–1988 Lublin)

Kompozycja

monotypia – ebru, papier naklejony na tekturę;  
67 x 45,3 cm św. p-p.

Estymacja 6 000–8 000 l

Oferowana praca pochodzi ze  zbiorów po  artyście i  kolekcji jego 
żony Danuty Ziemskiej. Wykonana techniką ebru, czyli tzw. wod-
nej monotypii, powstaje z  wykorzystaniem farb pływających 
na powierzchni wody. Pozwala na uzyskanie nieprzewidywalnych 
kształtów, silnie oddziaływujących na  wyobraźnię.Twórczość Jana 
Ziemskiego charakteryzowały ciągłe poszukiwania i metamorfozy. 
Artysta eksperymentował w zakresie materii dzieła sztuki (tworzył 
tzw. „formury” o  reliefowej strukturze), wykorzystywał formy geo-
metryczne, posługiwał się intensywną kolorystyką, aby w latach 80. 
ograniczyć paletę do czerni i bieli. Ta różnorodność sprawia, że pra-
ce artysty pozostają jednymi z najciekawszych. Do zainteresowań 
Ziemskiego zaliczały się m. in. astronomia i kosmos. Był członkiem 
Towarzystwa Miłośników Astronomii. Tematyka ta również znalazła 
odzwierciedlenie w pracach artysty.
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62.
Fernand LÉGER  
(1881 Argentan, Francja 

–1955 Gif‑sur‑Yvette, Francja) 
Piknik

litografia barwna, papier;  
34,5 x 52 cm w św. p-p.;
sygn. z płyty p. d.: F. L 43‑51

Estymacja 2 200–2 800 l

Grafika pochodzi z numeru 27–28 znanego 
francuskiego pisma „Reuve Verve”, wydane-
go w 1952 roku.

61.
Joan MIRÓ  
(1893 Barcelona, Hiszpania 

–1983 Palma de Mallorca, Hiszpania) 
Mars

litografia barwna, papier; 34,6 x 24,5 cm w św. p-p.;
sygn. z płyty l. d.: miró;
na odwrocie: JoanMiró / Mars 1938 / l’ été.

Estymacja 2 400–3 000 l

Grafika pochodzi z  trzeciego numeru znanego 
francuskiego pisma „Reuve Verve”, wydanego 
w  1937  roku. Dyrektorem pisma „Verve” był znany 
wydawca Teriade. Przez 23  lata funkcjonowania 
kwartalnika opublikował 10  tomów litografii naj-
wybitniejszych paryskich artystów. Pismo miało 
charakter modernistycznego magazynu o  sztuce. 
Współpracowało przez wiele lat ze słynną paryską 
drukarnią – Studiem Mourlot, założoną przez Fran-
cois Mourlot.
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64.
André MASSON  
(1896 Balagny‑sur‑Thérain, Francja 

–1987 Paryż, Francja) 
Księżyc 

litografia barwna, papier; 34,5 x 24,5 cm w św. p-p.;
sygn. z płyty l. d.: andré masson;
na  odwrocie napis: lune / LITHOGRAPHIE PAR ANDRÉ 
MASSON

Estymacja 1 200–1 800 l

Grafika pochodzi z francuskiego pisma „Reuve Verve”, 
wydanego w 1938 roku.

63.
Paul KLEE  
(1879 Münchenbuchsee, Szwajcaria 

–1940 Locarno‑Muralto, Szwajcaria) 
Sen zimowy

litografia barwna, papier; 22,7 x 35 cm w św. p-p.;
sygn. z płyty p. d.: Klee (częściowo czytelnie)

Estymacja 2 500–3 000 l

Grafika pochodzi z trzeciego numeru znanego francu-
skiego pisma „Reuve Verve”, wydanego w 1937 roku. 



61

66.
Roman  
RAMATI‑HAUBENSTOCK  
(1919 Kraków–1994 Wiedeń)

Struktura barwna, 1972

akwaforta, akwatinta, sucha igła, papier; 
36 x 45,5 cm w świetle ramy (arkusz); 
24,5 x 35,5 cm (odcisk płyty);
sygn. i dat. p. d.: Roman Ramati  
– Haubenstock 72 (czarną kredką);
oznaczenie edycji l. d.: I/XX (ołówkiem)

Estymacja 1 500–2 500 l

65.
Roman  
RAMATI‑HAUBENSTOCK  
(1919 Kraków–1994 Wiedeń)

Układ, 1972

akwaforta, akwatinta, sucha igła, papier; 
35,8 x 45,8 cm w świetle ramy (arkusz); 
25 x 35,7 cm (odcisk płyty);
sygn. i dat. p. d.: Roman Ramati  
– Haubenstock 72 (czarną kredką);
oznaczenie edycji l. d.: I/XX (ołówkiem)

Estymacja 1 500–2 500 l
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67.
Jerzy KAŁUCKI (ur. 1931 Lwów)

Tub, 1993

serigrafia, papier; 80,2 x 59,8 cm;
sygn. i dat. p. d.: J. Kałucki 1993 (ołówkiem);
napis u dołu: sérigraphie (ołówkiem);
opis i oznaczenie egzemplarza l. d.: „Tub” 24/35 (ołówkiem)

Estymacja 3 500–5 000 l

Abstrakcja, nurt konceptualny to obszary, w których realizuje się sztu-
ka Jerzego Kałuckiego. Serigrafia „Tub” wpisuje się w typowe dla arty-
sty fascynacje figurami geometrycznymi oraz składającymi się z nich 
strukturami. Nie mają one jednak formy regularnej, ale są odcięte, 
niepełne. Pozornie niedokończone kompozycje, a jednocześnie sta-
ranność i  precyzja prowadzonych linii dają w  efekcie interesujące 
połączenie.
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68.
Antonin KRATOCHVIL (ur. 1947)

David Bowie

fotografia czarno-biała; 94,8 x 63,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: AKratochvil;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 1/10

Bibliografia:
„Antonin Kratochvil persona”, Slovart 2006. 

Estymacja 20 000–25 000 l

Amerykański fotoreporter pochodzenia czeskiego, laureat licznych 
nagród, w tym czterokrotnie World Press Photo (w 1998, 1999 i dwu-
krotnie w 2003 roku), uznany za jednego z najlepszych fotografów 
świata. Do jego bogatego artystycznego dorobku zaliczają się foto-
grafie reportażowe (np. serie „Haiti”, „Czarnobyl”, „Irak”) czy znakomi-
te portrety sławnych artystów. Niebanalne ujęcia i klasyczne piękno 
czarno-białych fotografii tworzą specyficzny styl artysty. Był osobi-
stym fotografem Davida Bowie. Identyczne ujęcie jak w prezento-
wanej fotografii reprodukowane jest w  publikacji „Antonin Krato-
chvil persona”, wydanej w 2006 roku.
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69.
Zbigniew LIBERA (ur. 1959 Pabianice) 
Wieża strażnicza, z cyklu: Lego.  
Obóz koncentracyjny 

(egzemplarz autorski)
fotografia barwna (odbitka) na  papierze fotograficznym matowym 
(Kodak Royal Paper); 
21,5 x 15,1 cm;
sygn. i dat. na odwrocie na wklejce: Zbigniew Libera / 1996 / KZL Lego 
Ap (ołówkiem)

Estymacja 3 500–5 000 l

Certyfikat autentyczności podpisany przez artystę.

Praca posiada szkło muzealne.

Unikatowa w ofercie aukcyjnej fotografia Zbigniewa Libery, należąca 
do  słynnego cyklu „Lego. Obóz koncentracyjny”. Atutem pracy jest 
widoczne na odwrocie oznaczenie AP, informujące o odbitce autor-
skiej egzemplarza oraz  jej bardzo dobry stan zachowania. Odbitka 
została wykonana przez artystę w laboratorium Foto Relax przy ulicy 
Złotej w Warszawie ok. 1999 roku. Przedstawienie wieży wartowni-
czej jako głównego motywu zdjęcia, w  prezentowanym zbliżeniu, 
może być szczególnie interesujące dla kolekcjonerów cyklu. W takimi 
ujęciu bowiem nie pojawia się na żadnym z siedmiu pudełek kloc-
ków. Występuje natomiast jako element szerszego kadru na opako-
waniach KZL Lego o numerach 6772 i 6773. 

„Lego. Obóz koncentracyjny” powstał w 1994 roku. Składa się z cyklu 
fotografii i siedmiu opakowań klocków lego, z których można zbu-
dować modele obozu koncentracyjnego przedstawione na opako-
waniach. Oprócz tego wykonano również wydruki graficzne samych 
opakowań, sygnowane i oznaczone przez artystę. Za pomocą stan-
dardowych zestawów klocków z  drobnymi modyfikacjami (poda-
rowanych zresztą przez firmę Lego – stąd napis na pudełkach: „This 
work of Zbigniew Libera has been sponsored by Lego” – za co firma 
chciała wytoczyć artyście proces), Libera pragnie zwrócić uwagę od-
biorcy na kwestie władzy, represji i samej racjonalności, która może 
zostać wykorzystana do  skrajnie negatywnych działań. Projekt wy-
mienia się jako jedną z „zabawek” Libery – obiektów, poprzez które 
autor chciał zwrócić uwagę na formy socjalizacji we współczesnym 
świecie. Tłumaczył: „tą zabawką chciałem pokazać, jak się uczy pew-
nego modelu społecznego, bo ta zabawka dotyczy formy organizacji 
społecznej – w jaki sposób się to przedstawia, jak modeluje się dzieci 
przy pomocy zabawki. Lego jest do tego idealne”. Innym przykładem 
„zabawek” są „Urządzenia korekcyjne”, takie jak „Body Master” (imitacja 
prawdziwych przyrządów do ćwiczeń, przeznaczona dla chłopców). 
„Lego. Obóz koncentracyjny” został zaprezentowany szerokiej pu-
bliczności podczas wystawy „Urządzenia korekcyjne” w warszawskim 
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w 1996 roku. Wy-
wołał mocną reakcję nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju, 
przyczyniając się do wznowienia dyskusji o Holocauście jako temacie 
w sztuce. Konsekwencją poruszenia, jakie wywołała praca był z jed-
nej strony brak zgody na pokazanie jej w polskim pawilonie podczas 
Biennale w Wenecji w 1997 roku, z drugiej – zakupienie do kolekcji 
nowojorskiego Jewish Museum. Zorganizowano tam w  2002  roku 
ważną wystawę „Mirroring Evil: Nazi Imagery / Recent Art („Odzwier-
ciedlając zło: nazistowska ikonografia/sztuka najnowsza”).
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70.
Jacek SROKA (ur. 1957 Kraków)

Bez tytułu, 1989

olej, płyta; 75,3 x 103 cm;
sygn. na środku: SROKA;
dat. z lewej: 1989

Estymacja 5 000–7 000 l
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71.
Władysław PODRAZIK  
(ur. 1953 Jodłowa)

Epifania, 2011

olej, płótno; 120 x 65 cm;
sygn. i  opisany na  odwrocie: WŁADYSŁAW 
PODRAZIK 2011 / EPIFANIA / OLEJ – 120 x 65

Estymacja 14 000–18 000 l

Obraz wystawiany:
– „Ambasadorowie sztuki”, DAP, Warszawa, 

2013.
– „Jerzy Nowosielski – Po śladach...”, Galeria 

Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyn, 2018.

Obraz reprodukowany:
– Ambasadorowie sztuki, DAP, Warszawa, 

2013, s. 70.
– Jerzy Nowosielski – Po śladach..., Galeria 

Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyn, 2018, 
s. 109.

– Kwartalnik Arttak – SZTUKI PIĘKNE, 
Nr 3/2012, s. 83.

– Wiadomości ASP, Nr 69/2015, s. 23.

„Malarstwo Władysława Podrazika jest wiel-
kim wydarzeniem w  sztuce polskiej, ale 
nie tylko polskiej. To  się tak łatwo mówi: 
„sztuka” – a gdzie jest ta sztuka, cóż to za sz-
tuka? Ktoś zapytał Gombrowicza o  litera-
turę, czy może o Literaturę przez wielkie L. 
»Jaka tam literatura – odpowiedział wielki 
pisarz... Było tylko paru dobrych pisarzy« 
(oczywiście Gombrowicz miał na  myśli 
również siebie). I  o  malarstwo można by 
tak zapytać: jakież tam malarstwo? Jest ty-
lko paru dobrych malarzy... W całej historii 
malarstwa było ich bardzo niewielu... Dziki 
ekspresjonizm we wszystkich dziedzinach 
zabija tę właśnie sztukę. Już nie ma sztuki, 
już nie ma europejskiej muzyki, kameralnej 
czy symfonicznej, nie ma klasycznego jaz-
zu, który koresponduje z kubizmem w jego 
najbardziej odkrywczych realizacjach... Jest 
ogólny blekot, bryja – malarska, muzyczna 
i każda inna... W tej sytuacji malarstwo, tra-
dycja malarska, którą uprawiają nieliczni, 
to  jest coś zupełnie wyjątkowego i  waż-
nego. To właśnie Władysław Podrazik jest 
jednym z  tych niewielu, którzy jeszcze są 
malarzami. Wiem, że  malarstwo Podrazika 
jest prawdziwe”.
(Fragment wypowiedzi prof. Jerzego Nowosi-
elskiego z  audycji K.  Glondysa „Epifanie 
– Władysław Podrazik”. Obrazy, Słowa, Dźwięki, 
TV Kraków, 25 X 1991).
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72.
Norman LETO (ur. 1980 Bochnia)

Studentki, 2009

olej, płótno; 160,5 x 110,5 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: STUDENTKI (2) / NORMAN 2009

Estymacja 14 000–22 000 l
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73.
THE KRASNALS. WHELKI KRASNAL 
Royal Family, 2015

olej, płótno; 33 x 41 cm; 
sygn., dat. i opisany na odwrocie: „Royal Family” / The Krasnals / 2015 
/ Whelki Krasnal

Estymacja 6 000–9 000 l

Obraz wystawiany i reprodukowany: 
The Krasnals. Whielki Krasnal / Czułem skurcze twojego przełyku, Ga-
leria Miejska we Wrocławiu, Wrocław, luty 2016 r., s. 57 (il. barwna).
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74.
Norman LETO (ur. 1980 Bochnia)

Kwiaty wiszą pod sufitem, 2007

olej, płótno; 100,2 x 125,5 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: NL / 2007 / HAPPINESS / KWIATY / 
WISZĄ / POD SUFITEM oraz NORMAN 07 HAPPINESS (dwukrotnie)

Estymacja 15 000–23 000 l
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75.
THE KRASNALS. WHELKI KRASNAL
Nowa fala…, 2017

akryl, płótno; 70 x 50 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Nowa Fala … / The Krasnals ‘ 2017

Estymacja 9 000–14 000 l

Obraz wystawiany i reprodukowany: 
The Krasnals mission impossible, Galeria Sztuki Współczesnej BWA 
SOKÓŁ, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Drukarnia KWADRAT, 
Nowy Sącz, 2011, s. 38 (il. barwna).
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76.
Kacper BOŻEK (ur. 1974 Kraków) 
Cnota terroru, 2015

akwaforta, sucha igła; ok. 78,5 x 59,3 cm;
sygn. i dat. p. d.: KACPER BOŻEK XV / XXI (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: 16/100 (ołówkiem);
napis u dołu: CNOTA TERRORU (ołówkiem)

Estymacja 1 500–2 000 l

77.
Jaremi PICZ (ur. 1955 Lewin Brzeski)

Epicentrum

akryl, płótno; 140 x 140 cm;
sygn. na odwrocie: JAREMI PICZ / EPICENTRUM;
na odwrocie nalepka wystawowa Art Capital 2019 
– Salon des Indépendants

Obraz wystawiany:
Art Capital 2019 – Salon des Indépendants, Grand Pala-
is, Paryż, 12–17 luty 2019.

Estymacja 5 000–8 000 l
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78.
Barbara WRONISZEWSKA (ur. 1956)

Prostokąt literalny, z cyklu: Czarno na białym, 2018

atrament, płótno; 174 x 120 cm;
sygn., dat. i opisany p. d.: Cykl „CZARNO NA BIAŁYM” / tytuł „PROSTOkąt 
literalny” / BARBARA WRONISZEWSKA / KRAKÓW 27.09.2018

Estymacja 4 000–6 000 l

Obraz wystawiany i reprodukowany w katalogu:
IV Bożonarodzeniowy Salon Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu 
Krakowskiego. Malarstwo. Rzeźba, Grafika, Kraków, 2018, s. 17.
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ZLECENIE LICYTACJI
XIV AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
7 MARCA 2019, GODZ. 19:30
SHERATON GRAND KRAKÓW, UL. POWIŚLE 7

Możliwe jest złożenie pisemnej oferty na obraz zgłoszony do licytacji bądź udział telefoniczny. Należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy 
i przesłać mailem do dnia poprzedzającego aukcję na adres: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl. Polski Dom Aukcyjny zastrzega sobie możli-
wość odrzucenia oferty w przypadku niezgodności podanych danych ze stanem faktycznym.

Imię i Nazwisko

Dokładny adres

Telefon, fax

Dokument tożsamości

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski gwarantuje poufność danych osobowych.

Nr pozycji 
w katalogu

Opis pozycji  
(autor, tytuł, wymiary)

Maksymalna  
cena oferenta

Do udziału w licytacji upoważnia wpłata wadium w wysokości 1000 PLN.

IBAN: PL 42 1160 2202 0000 0002 2276 1712
SWIFT: BIGBPLPW
W przypadku nie podjęcia zakupu na aukcji wadium zostanie odesłane uczestnikowi aukcji.

Prosimy o podpisanie zlecenia.

Imię, Nazwisko Data Podpis

ul. Batorego 2, 31–135 Kraków
12 341 47 37

www.polskidomaukcyjny.com.pl
biuro@polskidomaukcyjny.com.pl
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